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Pihenés után.
Elmúlt a nyári pihenés, lejártak a szabadságok 

s megkezdődött a munka, de aki ismeri egyesüle
tünket, az tudja, hogy nálunk a munka folyt, nem 
pihentünk, mert nekünk most kell dolgoznunk, 
sokat és olyan munkát kell végeznünk, amihez 
nem szoktunk hozzá.

Most jönnek a „háziuri“ gondok, most kell 
minden erőnket megfeszítenünk, hogy ezt, a nálunk 
szokatlan nehéz feladatot is híven tudjuk teljesíteni. 
Sokan azt hiszik, hogy már túl vagyunk a nehéz 
helyzeten. De nem. Én azt sohasem állítom, hogy 
elmúlt a veszély, amig nem múlt el igazán vég
legesen. Nehéz feladat, amire vállalkoztunk és 
hogy bírjuk, köszönhetjük azoknak a tagoknak, 
akik szívvel-lélekkel támogattak nehéz munkánkban. 
De sajnos, még csak a kezdet nehézségein estünk 
túl, még sok van hátra, hogy megvalósítsuk a 
programmoi s annak sarkalatos pontjait: a kórházai, 
inlernálusl és az aggkorról való gondoskodást.

Igaz, hogy eddig is olyan munkát végeztünk, 
amit sohasem remélhettünk, de ez nem azt jelenti, 
hogy most már hagyjuk abba a munkát. Továbbra 
is segítség és áldozatkézség kell és pénz kell, 
hogy az igazi célunkat elérhessük. Fillérekből 
vettük a házat. Ez példa legyen a jövőre, hogy 
tudjunk még többet is szerezni. Épen ezért tulaj
donítunk mindennek nagy fontosságot és ezért 
számolunk be apró részletességgel lapunk utján, 
hogy ezzel is bemutassuk a tagjainkban rejlő 
építő erőt.

Mert a mi munkánk lélekkel végzett munka, 
amelyhez mindenki annyit adott, amennyivel a jó 
Isten megáldotta és mi ezeket az áldozatkész 
lelkeket akarjuk továbbra is lekötni és munkájukat 
láthatóvá tenni. A betegeknek, elaggottaknak, 
pihenésre szorulóknak hajlékot nyújtani. Munkánk 
ezt célozza, ezért kell lélekkel dolgozni és bölcsen 
cselekedni.

Tekintsünk széjjel s látjuk milyen intézmények 
létesülnek közadakozásból, vagy egy-két ember
baráti alapítványból és ekkor egy bizonyos nagyobb 
fokú tisztelettel gondolunk arra, aki ezt cselekedte.

így valósul meg a mi aggkorról való gondos
kodásunk is. Szeretett elnökünk dr. Rajnai Béla 
az alapkövet letette, most rajtunk a sor, hogy azt 
hogyan gyarapitsuk. Ehhez kérjük a tagjaink 
hozzászólását, támogatását, hogy igazi pihenést
tudjunk biztosítani magunknak.

Balázs Flóra, 
alelnök.

Az ifjúság, jő egészség múlandó. Legjobban 
óvjuk magunkat a szomorú meglepetés ellen, ha 
előre biztosítjuk magunkat. Ezt célozza a vezető
ségünk által megindított Otthon létesítése, amelyre 
az alapok immár le vannak fektetve. Annak ki
építését van hivatva szolgálni az egyesületünk ve
zetősége által kibocsájtoft „kórház-alapbélyeg". 
Vegyen minden egyesületi tagunk egy-két havon
ként legalább egy darabot. A titkárságnál és 
megbizottainknál 50 fillér és 1 pengős árban 
kaphatók. Ha ismeretlen kínálja, attól csakis 
kellő igazolás melleti vegyenek át ilyen „kórház- 
alapbélyeget". Mindenki legye meg a köteles
ségét.

Beiktatás.
Dr. Krizs Árpád plébános, székesfővárosi 

bizottsági tag, szövetségünk közszeretetnek örvendő 
ií. v. elnöke uj plébániát cserélt. Hogy ki volt ő 
eddig is az egészségügyi alkalmazottaknak, azt 
külön nem is kell lapunk hasábjain ismertetni. 
Elég ha annyit Írunk, hogy nagyon kevesen vannak 
még, akik oly őszintén és meleg szeretettel 
karolták fel az egészségügyi alkalmazottak ügyét, 
súlyos panaszaik közepette, mint azt ő tette.

Dr. Krizs Árpád, mini azt mór lapunkban 
megírtuk, megválasztatott a rókusi egyházközség 
plébánosává. A plébánosi beiktatás f. évi szeptember 
hó 16. délelőtt folyt le a rókusi kápolnában, ahol 
a székesfőváros képviseletében dr. Sipőcz Jenő 
polgármester és több tanácsnok, valamint a 
iörv. hat. több tagja, a Rókus-kórhóz orvosi, tiszt
viselői, ápolói kara és segédszemélyzete Gerlóczy 
Zsigmond dr. ig. főorvossal az élén megjelentek, 
valamint a különböző egyesületek is. Szövetségünk 
képviseletében megjelent Balázs Flóra alelnök, 
Szieben József főtitkár. Deák Mária titkár, Válfy 
Ferenc és Vilkovits János vezetőségi tag, valamint 
nagy számban a szövetség tagjai szolgálati egyen
ruhában.

Dr. Krizs Árpád plébánossá történi beiktatása 
után a szószékre lépett és beszédet mondott. 
E beszédében, ha nem is fejtette ki jövő munkás
ságának teljes programmját. már biztató jelét 
adta annak, hogy uj hivatalában is következetes 
marad önmagához. Bátran, férfiasán ismételten 
hitvallást tett arról, hogy úgy mint a múltban — 
és ezt minden esetben bebizonyította gyakorlati 
ténykedésével is — a jövőben sem kívánja a 
halatalmasok kegyé! keresni, hanem továbbra is 
meg akar maradni a kisemberek, dolgozók, 
nyomorultak, szenvedők és elnyomottak szó
csövének
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Mi egészségügyi alkalmazottak tudjuk a 
legjobban, hogy amit dr. Krizs Árpád mond, az 
úgy is van. Senki nem hallatta szavát a múltban 
annyiszor az egészségügyi alkalmazottak érde
kében, mint azt ő tette és mi rendületlenül hisszük 
is, hogy nála mindig meghallgatásra és támogatásra 
találunk. Kérjük is a Mindenhatót, adjon neki erőt, 
egészséget, hogy az ui és megnagyobbodott 
munkaköre mellett jusson neki ideje, a mi igaz
ságos ügyünket is támogatni

A beiktatás után az ünnepelt a Magyar 
Tisztviselők Orsz. Egyesületének székházában 
Vili., Eszterházy-utca 4 sz. alatti dísztermében 
a küldöttségek üdvözléseit fogadta. Szövetségünk 
nevében Balázs Flóra alelnök üdvözölte és egyben 
kérte, hogy a jövőben is legyen oly hűséges 
támogatónk, mint azt a múltban tette. Az üdvözlés 
után Deák Mária titkárnő szövetségünk nevében 
egy hatalmas csokrot nyújtott át, melynek fehér 
selyem szallagján a következő felirat volt: 
„Szeretettel üdvözli a Kér. Szoc. Egészségügyi 
Alkalmazottak Orsz. Szövetsége rókusi plébánossá 
való megválasztása alkalmával". Dr. Krizs Árpád 
az üdvözlésre válaszolva kijelentette, hogy minden
kor szeretettel lesz ügyünk szószólója

Az üdvözlések után, egy órakor, löbb mint 
120 terítékes bankett volt a tiszteletére, amelyen 
szövetségünket Balázs Flóra alelnök és Szieben 
lózsef főtitkár képviselte.

Az üdvözlés után dr. Krizs Árpád plébános 
urat külön kéoen is megörökítették szövetségünk 
küldöttségi tagjaival együtt, akik szolgálati egyen
ruhájukban jelentek meg az üdvözlésen, mely 
valótlan igen impozáns, meleg és őszinte ünnep
lése volt e kiváló emberbarátnak és egyházi 
férfiúnak.

Szerkesztőségünk részéről külön is kérjük, 
fogadja legmélyebb, szívből jövő üdvözletünket 
és jókívánságainkat ez ünnepélyes alkalomból. 
A Mindenható áldja meg őt és embertársai, drága 
hazánk javára sokáig, igen sokáig éltesse 1

Bürger József.
Eürdős, ha e nevet ajkára veszi, vagy reá 

gondol, mindenkor kell, hogy áthassa a legnagyobb 
tisztelet és hálaérzete e név hordozóm iránt.

Tisztelet, mert míg köztünk járt, e szak
mában tevékenykedett, mintája volt a szorgalmas, 
a szakmájára büszke, érte fáradhalatlanul harcoló 
egészségügyi munkásnak.

Hála illeti meg, mert nemcsak megalapítója 
volt a fürdős szakmában dolgozók egyesületének, 
de sok évekig vezetője, irányitója. több éveken 
át elnöke, amely tisztségeket fáradhatatlan szor
galmával, páratlan odaadással töltötte be,s minden
kor a legmesszebbmenő önzetlenséggel honorálta 
a szaktársai és szaktársnői által ismételten meg
nyilvánuló bizalmat, amely bizalmat mindenkivel 
szemben a legnagyobb szerénységgel viselte.

Midőn fölkerestem Vác környéki, veresegyházi 
szöllőbirtokán, (hol szerény visszavonultségban 
tölti az év egy részét) büszke önérzettel fejtegette 
a fürdős pályán tapasztalt élményeit. Sajnálattal 
említette meg, hogy előrehaladott kora miatt 
(hisz már a 71. évet átlépte) nem fejthet ki semmi
féle tevékenységet az ő általa is oly nagyra- 
becsült szakma képesítése érdekében. Nagyon 
melegen érdeklődött még az általa ismert szaktársak

és szaktársnök felől, de kiváltképen az egyesületünk 
fejlődése iránt.

Mikor elmondottam, hogy egyesületünk veze
tősége megbízásából jöttem, mely nem akar 
háládailan maradni azon egyén iránt, aki annyi 
önzetlenséggel tudott virágzóvá tenni egy szak- 
egyesületet, s iránta való tiszteletből óhajtja 
megfestetni az arcképét és így maradandóvá 
tenni az ő emlékét, hogy az utókort is serkentse 
az önzetlen, egyesületi életben való együtt
működésre, meghatottan vette azt tudomásul. 
A vezetőségnek e megtisztelő elhatározását hálás 
köszönettel fogadta. Örömének adott kifejezést, 
hogy a szakegyesület tagjai oly hosszú évek 
visszavonultsága ellenére sem feledkeztek meg 
róla.

Ünnepeljünk testvéreim. Ünnepünk legyen 
azon nap, amely napon kifejezést adunk tisztelet- 
teljes hálaérzetünknek, amely annak a munkás
testvérünknek szól, aki lehetővé tette munkás
ságával, hogy mi ma bár szerény keretek között 
is, komoly szervezeti életet élhetünk.

Az ünnepély f. évi október hó 21-én este 
8 órai kezdettel a szent Gellért-fürdő halijában 
társas vacsorával egybekötve lesz megtartva. 
A vezetőség ezúton is felkéri a kartársakat és 
kartársnőket, hogy az ünnepélyen minélj nagyobb 
számban vegyenek részt, hogy az méltó legyen a 
szakegyesület jó híréhez.
Ú t i—  IIIIM  II—  TTTPT- "■Ul. ■IIIIIIIBU I

Szomorú tapasztalatok.
Befejeződött a nyári szezon. A fürdőző ven

dégekkel együtt hazakerültek azok a szerencsés 
fürdősök és fiirdősnők is, akiknek alkalmuk nyílott 
egy-egv idényfürdőt elnyerni. Sajnos azonban, 
hogy hazánk szűkre szabottsága miatt nagyon 
sokan voltak a szakképzett fürdőseink és fürdős- 
nőink között, akik még az idény idejére sem 
tudtak elhelyezkedni.

Szakegyesületünk vezetősége, mint minden 
évben, úgy ez idén is figyelemmel kísérte az 
idényfürdőkben fennálló viszonyokat és nem egy 
szomorú tapasztalattal lett gazdagabb. Elsősorban 
megállapíthatjuk azt, hogy a szakszerűen kiképzett 
fürdős és fürdősnők elhelyezkedési lehetősége 
nem egyedül azon múlott, hogy határaink szűkre 
szabottak és hogy Trianon jóvoltából jobb és 
európaszerte ismert idény-fürdőink idegen kézre 
kerültek. Sokban közrejátszott azon körülmény is, 
hogy egyes fürdőhelyeken olyan egyének nyertek 
elhelyezkedést, akiknek szaktudásához sok kétely 
férhet.

Nemkülönben megnehezítette az elhelyez
kedést az a sajnálatos körülmény is, hogy a 
a fiirdőigazgatóságok egyes személyekkel kötöttek 
megállapodásokat, akiknek tetszésére lett bízva, 
hogy milyen arányban és milyen egyénekkel 
egészítsék ki a fürdő személyzetét. Pedig e kérdés 
egyike a legfontosabbaknak. Mert nem lehet a 
fürdőigazgatóságokra sem közömbös, hogy a 
fiirdővendégek jól kiképzett, vagy laikus személy
zet gondjaira vannak-e bízva. A fürdő jó hírnevének 
elsősorban is fontos, hogy a személyzete olyan 
legyen, amely semmi tekintetben kifogás alá ne 
essék. Ha tehát a valóságban e szempont lenne 
az irányadó, úgy az idény évszaka nagyban le
apasztaná a munkanélküliek számát, sőt elvisel
hetőbbé tenné a téli hónapokra eső munka- 
nélküliség elviselését. Egy kis jóakarattal meg
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is lehetne ezt valósítani. Azonban ha ez ilyen módon 
szépszerével nem menne, úgy rendeleti utón 
kellene e kérdést olyként szabályozni, hogy 
addig, amíg a szakmában munkanélküli van, 
addig mást ne lehessen alkalmazni.

Közegészségügyi szolgálatról van szó, épen 
ezért ismételten hangsúlyozzuk, hogy végre 
történjék intézkedés azon törvénytervezetnek 
törvényes erővel bíró kibocsátása érdekében, 
amely lehetetlenné teszi, hogy egy bizonyos 
összeg lefizetésével rövid időn belül „szakképzett" 
fürdősök és fürdősnök kerüljenek ki egyes viz- 
gyógyintézetekből, akiknek gyakorlati tudásához 
bizony sok kétely fér.

Szükségünk van elsősorban is közegészség
ügyi szempontból, az állami ellenőrzés mellett 
jól kiképzett fürdős személyzetre, mert mind
inkább több idény- (strand) fürdő létesül, ahol 
feltétlenül szakszerűen képzett fürdős személyzetre 
vanszükség. És ahol ez meg van, ott meg is lesz 
a fürdőnek a jövője alapozva.

N a g y  P á l, 
fürdős-elnök.

Tanfolyam.
Egy egyesület akkor teljesiti méltóan köteles

ségét, ha tagjainak gazdasági érdekeinek meg
javítására való törekvésein kiviii azok szakszerű 
kiképzését is fokozatosan szorgalmazza. A mi 
egyesületünk is ezek közé tartozik, mert egyik 
fő törekvése az, hogy sorai között ne legyen 
olyan tag, aki szakszerű kiképzésben nem részesült 
volna. Sőt kötelezővé tette, hogy minden tagja, 
aki eddig elméleti ianfolyamot nem végzett és 
vizsgát nem tett, köteles oklevelét záros határ
időn belül megszerezni.

Egyesületünk budapesti központja minden 
évben a nyári szüneti hónapok után, az ősz 
elején megszokta kezdeni a betegápolási elméleti 
tanfolyamát. Ez idén is megrendezi tagjai részére 
e tanfolyamát, amelyet a tagok díjtalanul hallgat
hatnak végig. Ez idei tanfolyamunk f. évi október 
hó 3-án kezdődik, amelyre ismételten oly nagy 
számban jelentek meg, hogy a hallgatók számát 
valószínűen ismét meg kell osztanunk két csoportra, 
örvendetes ez a tény annál is inkább, mert ez újból 
azt bizonyítja, hogy tagjaink önmaguk is kívánják 
szakmai tudásuk minél szélesebb körben való 
kifejlesztését. Egyesületünk viszont nem riad vissza 
nagyobb anyagi áldozatoktól se, hogy tagjaink 
ezirányu igényét teljes mértékben kielégítse.

T a g ja  v a g y  m ár Szövetségünknek?
Ha nem, úgy önmagadnak, családodnak és a 
többi munkás leslvérednek is kari okozol ezzel. 
Szövetségünktől való lávolmaradásoddal gyön
gíted az egységet, szövetségünk munkabíró 
erejét, mely az apró-cseprő bajokon kívül az 
egészségügyi alkalmazónak általános nagy érde
keiért harcol. Minden komoly és becsületes 
munkásnak saját szervezetében a helye.

V egyes hírek.
Eljegyzés és házasság. Zelllbacher Mária 

szövetségünk tagját eljegyezte Szemerédy István. 
Budapest, 1928. szeptember 11. — Torma Zsuzsanna 
szövetségünk tagja és dr. Gebauer Károly, oki. 
vegyészmérnök 1928. szeptember hó 8-án házas
ságot kötöttek. — Ladányi Annuska és Rizek 
Ferenc fürdős testvérünk 1928. szeptember hó 9-én 
házasságot kötöttek. — Dabi Mária ápolónő 
kartársnő, egyesületünk tagja és Kapás József 
f. évi szeptember 23-án házasságot kötöttek. — 
Láposi Zsuzsanna ápolónő kartársnő, egyesületünk 
tagja és Sleiner Lajos f. évi szeptember hó 1-én 
házasságot kötöttek. Szívből kívánjuk, hogy hosszú 
és tartós boldogság kisérje útjukon.

Jogvédelem. Szövetségünk ügyésze f. évi 
október havától kezdve minden héten csütörtökön 
este 7—8 óráig a szövetség irodájában hivatalos 
órát tart. felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy 
bajaikkal bizalommal forduljanak ügyészünkhöz. 
)ogí tanácsokkal ügyészünk díjtalanul szolgál.

Székház-bélyeg. A Fürdősök Egyesületének 
székház-bélyege elkészült. A bélyegek igen szép 
kivitelben készültek. Kéri a vezetőség, hogy a 
a szaktársak és szaktársnők emlék céljából és 
a székház ügyének mielőbbi megvalósulása 
érdekében váltsák azt meg.

Felruházás. Szövetségünk vezetősége elhatá
rozta, hogy ez idén felruházási akciót indít, 
felhívjuk ezen célból t. Tagtársainkat és Tagtárs
nőinket, akiknek 2—10 éves korú gyermekeik 
vannak és a felruházási segélyben részesülni kíván
nak, azok jelentkezzenek a szövetségünk titkár
ságánál, VII., Dohány-u. 74, 1. cm 16., f. évi október 
hó 15-ig bezárólag. Később jelentkezők figyelembe 
nem vétetnek.

A belügyminiszter rendelete a háborúban 
meghalt ápolónőkről. A belügyminiszter körrendele
tét adott ki, melyben úgy intézkedik, hogy mindazo
kat a katonai (vöröskeresztes, stb.) ápolónőket is hősi 
halottaknak kell tekinteni, akik a háború folyamán 
ápolónői szolgálat közben kapott sérülés, vagy 
betegség következtében haltak el, amennyiben ezt 
hozzátartozóik okmányok alapján igazolni tudják. 
Az ilyen katonai ápolónők nevét a hősi halottak 
emléktábláján meg kell örökíteni, illetve hozzá
tartozóik kívánságára a hősi temetőkben kell őket 
eltemetni.

Szakszervezeti Tudósitó. A szakegyesületek szövetsé
gében tömörült szakmai szervezeteink és azok vezetői régen 
nélkülözik azt az igen fontos és az egyetemes nagy mozgal
mat felölelő, mindenkit tájékoztató sajtóterméket, mely tükör
képét adja vissza az országos mozgalmunknak. Ezt a célt 
kívánja a jövőben szolgálni a „Szakszervezeti Tudósitó", n.ely 
T o b le r  Já n o s , országgyűlési képviselő, közp. elnökünk 
szerkesztésében, mint a szakszervezetek szövetségének hiva
talos lapja jelenik meg. Előfizetési ára egy évre 3 pengő. 
Felhívjuk tagjaink figyelmét a fentielzett lapra. Aki teheti mi
előbb fizessen reá elő. Előfizetéseket szövetségünk titkársága 
is elfogad és továbbit.
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Szüreti ünnepélY- Betegápoló Egyesületünk 
f. évi szeptember hó 16-án rendezte meg a 
minden évben szokásos szüreti ünnepélyét Az egye
sületünk ifjúságából szép számban öltöttek magyar 
viseletű jelmezt. Az ünnepély — bár az esti órák
ban az idő hűvösre vált -  igen szépen sikerült
nek mondható. A táncon kívül vendégeink igen 
kellemesen elszórakoztak a „szöllőlopáson“ a 
„próbaházasságon" és egyéb hasonló mulattató 
látványosságon. Az ünnepélyünk úgy erkölcsileg, 
mint aryagilag is igen jól sikerült.

Ünnepélyünk anyagi sikeréhez szívesek voltak az aláb
biak adományaikkal hozzájárulni: dr. HiilII Hiimér orvostanár 
19. — , Virág II. Juliska, Vitkovits János 7.—, Koncsó Sándorné
6___ Kozma Jolán 5.72, Szele József és neje, Suba Imréné,
Wanyó Zsuzsanna, N. N. 5.—. Paternai Aranka, Császár 
Oyuláné, Balogh és neje, Benkő Ida 4.—, Méder Mária, Boray 
Józsefné, Bakó Teréz 3. —. Bölöni Róza 2.60, fazekas Mihály, 
N. N„ dr. Czumpf Béla, Válfy Terenc, Somogyi Anna, Tóth 
Balázs és neje 2.—, Dudás Lászlóné 1.40, dr. N. N„ Schamber- 
ger Hedvig, Szikora Zsuzsanna. Nagy Pál, Szele Róza, Rákos 
Mariska, Beledy Károlyné, Molnár Ferencné, Radován István, 
Kodai Manci, Zimmer Erzsi, Vig Ágostonná, Banikovits Ella, 
Horváth Gyuláné, Krahl Anna, Tóth Mária, Práger Róza, 
Györkös János, Onody János, Máqli ferencné 1.—, özv. Kovács 
Károlyné 4.98, dr. Rigler 1.—, Görög Ferenc I — és Szabó 
Sándor —.20 pengővel. Az egyesület vezetősége úgy az ado
mányozóknak, mint a rendezőségnek ezúton mond hálás kö
szönetét szives és áldozatkész támogatásukért, valamint fára
dozásukért.

A tüdővész. Jól ismert fertőző betegség a 
tüdővész, amely az emberiség nagy százalékát 
pusztítja el. Újabban e betegség leküzdése érde
kében a népjóléti miniszter törvénytervezet ki
dolgozásával foglalkozik.

Szegedi csoportunk. Szegeden alig három 
hónappal ezelőtt kezdette meg működését szövet
ségünk vidéki csoportja, máris szép fejlődési 
mutat fel. A csoporf választmánya a legutóbbi 
ülésen foglalkozott a tagok szakszerű tovább
képzésének a kérdésével. A kérdés megvita
tása után határozatilag kimondották, hogy a 
Betegápoló Egyesületünk fennhatósága alatt el
méleti tanfolyamot indit. A határozat alapján a 
csoport elnöksége a helybéli orvosi karból kér 
most fel előadókat, akik e nehéz, fárasztó munkát 
elvállalnák. Amennyiben az előadókat a csoport 
elnökségének sikerül megnyerniük, úgy a közel
jövőben a tanfolyam a szegedi csoportunk részé
ről is megindul.

Tagjaink figyelmébe! Szövetségünk vezető
ségét a vidékről arról értesítették, hogy egy magas, 
jó megjelenésű fiatalember a betegápolók egyesü
lete nevében mutatkozik be és adományokat 
gyűjt. Eelhivjuk t. vidéki tagjainkat, hogy az 
egyesületünk vezetősége senkinek semmiféle meg
bízást nem adott és ha ilyen célból jelenik meg 
bárki, igazoltassák le és a rendőrségnek adják át. 
A vidéki csoportjainkat és tagjainkat csakis 
szövetségünk főtitkára Szieben József, lapunk 
felelős szerkesztője szokta időközönként látogatni, 
akit egyébként szövetségünk minden egyes tagja 
személyesen ismer.

Minden tagtárs és tagtársnő erkölcsi köte
lessége legalább egy-két havonként egy kórház
alap bélyeget megvenni. Kapható a megbizot- 
tainknál és a titkárságnál.

Választmányi ülés. A Eürdősök Egyesülete 
f. évi szeptember 13-án tartotta meg választmányi 
ülését. Az ülést Nagy Pál ü. elnök nyitotta meg, 
aki üdvözölte a megjelenteket és ismertette a 
nyári szünet alatt tett, több vidéki városban vég
zett szervezési munkáját, amit a választmány 
tudomásul vett. Ónody János a választmány leg
utóbbi ülésének jegyzőkönyvét olvasta fel, mely 
ellen kifogás nem tétetett. Gila Ferenc a pénztári 
állományról számolt be, amit egyhangúan vettek 
tudomásul a választmány tagjai. Nagy Pál ü. v. 
elnök a választmány elé terjesztette Bürger József 
képleleplezési és az azzal kapcsolatos ünnepély 
programmját megvitatás céljából, amely kérdéshez 
Kertész Károly, Vilkovils János, Jelinek Lajos és 
még többen szólaltak hozzá. A hozzászólások után 
a választmány a kép megfestésének ügyét elinté
zés végett Vilkovils János választmányi tagra 
bízta és az ünnepély megtartásénak időpontjául 
f. évi október 14. napját jelölte ki. A választmány 
ezután a székház ügyével foglalkozott. Ezen ügy 
kapcsán Jetinek Lajos a szakegyesiilet tőkéjének 
minél gyiimölcsöztetőbb elhelyezése érdekében 
indítványt terjesztett elő, amelyhez a választmány 
több tagja szólott hozzá. A hozzászólások után 
Szieben József főtitkár közbevető indítványára a 
választmány a felvetett indítványt elvileg elfogadta, 
azonban a végleges döntést későbbi időre halasz
totta el. Még egynéhány kisebb kérdés elintézése 
után az elnök az ülést bezárta. — Lapunk zárta 
után megtartott üléseinkről jövő számunkban szá
molunk be.

Kimutatás a Keresztény Szociális Gyermek
védő Szervezet 1927 — 28. évi működéséről.

Iskolánkivüli gyermeknevelési munka.
Szám Résztvevők Költségek

1. Mesedélután 265 (165) 21.647 (13.216) 1.805.39 P (1.103.17 P)
2. Játszó „ 101
3. Kirándulás 26

(75) 4.155 (3.375) 188.- „  (138.- „)
(17) 2 901 (2.165) 675.61 „  (461,47 „)

összesen: 392 (257) 28.703 (18.756) 2.669. - P 1.702.64 P)

Szociális munka.
Neme Eset Értéke

1. Felruházás 454 (292) 3.751.70 IP (2.195.70 P)
2. Nyaraltatás 94 (80) 10.204.— ,, (8.060.— ,.)
3. Ozsonna . 13.643 (8126) 2.728.60 ,„ (1.845 88 ,.)
4. Mesedélután . 265 (1G5) 15.900.- ,(9.900.— ,.}
5. Játszódélutón . 101 (75) 2.020.— ,„(1 .500 .- „)
6. Kirándulás 26 (17) 2 080.— ,„(1.778 -  „ )
7. Játszótér, sport, (orszá-

gos felhívás, szervezés) 600.— , (548.- ..)
8. Könyvtárhasználat . 1.100 (723) 220.— ,„ (144.60 „)
9. Tanácsadás 307 (144) 1.600.- ,„ (640.— „)

10. Gyermekotthon (állandó
jellegű auq. 1 óta)___________________________________

Összesen : 15 390 (9.618) 39.104.30 P (26.602.28 P)
A zárójelben levő számok az 1928. év eredményei 

augusztus 31-ig bezárólag.

A „Magyar Fogorvosok Lapja" fogorvosi 
asziszlensnőképző lanfolyamai a Magyarországi 
betegápolók és Ápolónők Orsz. Egyesülelének 
nölagjai részére díjtalanok. Csupán készkiadások 
címén fizelendő egyszer és mindenkorra 6 (hat) 
pengő. A kurzus! végzett hölgyek a „Magyar 
Fogorvosok Lapjában" dijlalanul hirdethetnek, a 
lapol egy fél éven át ingyen kapják, s az állás
közvetítés is díjtalan számukra, bővebb felvilágo
sítással dr. bihari Jenő ur, a tanfolyam vezetője 
szolgál. (Vili., Erzsébet-körul 34. II. em. 21., d. e. 
10—12 és d. u. 3—6 közi)

Felelős kiadó: Szieben József.
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